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در کلیه مقاطع تحصیلی در سامانه جامع   راهنمای درخواست حذف پزشکی توسط دانشجو

 گلستان

جهت ثبت درخواست حذف پزشکی پس از مراجعه به سامانه جامع آموزش )سیستم گلستان( از منوی پیشخوان خدمت 
 نمائید.اقدام 

  

  

  پزشکی حذف  درخواستفرآیند  

  

 

  

  

https://ithelp.ut.ac.ir/file/download/news/1581496670-980913.pdf
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 درخواست حذف پزشکی -۱شکل 

  

 پس از بازشدن صفحه درخواست بررسی مسائل و مشکالت آموزشی دانشجو، اطالعات فرم را تکمیل کنید.
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 ثبت درخواست حذف پزشکی -۲شکل 

پس از بازگشت به پیشخوان خدمت در ردیف ایجاد شده مدارک خود را ارسال کرده و درخواست را برای بررسی ارسال 
 کنید.

 

 انجام مراحل درخواست حذف پزشکی و ارسال به کارشناس -۳شکل 

 نکته
باید به کارشناس آموزش دانشکده مراجعه نمائید و مدارک خود را  ارسال درخواست پس از

 تحویل دهید.

 توانید در پیشخوان خدمت، از گردش کار خود مطلع شوید. پس از تحویل مدارک می

 توانید از گردش کار خود در می خاتمه یافته **بعد از ارسال نامه درخواست شما به اتوماسیون، با زدن تیک آیکون
  .اتوماسیون مطلع شوید 

 

 مشاهده گردش کار -۴شکل 
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 فرایند درخواست حذف پزشکی 

مراحل  اقدام کننده فرآیند

 انجام کار

مراجعه دانشجو به پیشخوان خدمت در سامانه جامع آموزش-1  

ثبت درخواست حذف پزشکی در سامانه جامع:-2  

بارگذاری مدارک پزشکی-  

پزشکیدریافت و تکمیل فرم کمیسیون -  

  بارگذاری فرم  و تایید و ارسال درخواست به کارشناس-

. 

 1 دانشجو

ارسال اصل مدارک پزشکی به انضمام فرم کمیسیون پزشکی تکمیل شده به 

 کارشناس

 2 دانشجو

سی درخواست دانشجو در سامانه جامع و بررسی مدارک فیزیکیربر-1  

ارسال ریز نمرات دانشجو در سامانه-2  

تایید درخواست حذف پزشکی در سامانه جامع  جهت ارسال درخواست به -3

 کارشناس کمیسیون پزشکی دانشگاه 

کارشناس 

 دانشکده

3 

کارشناس  ارسال مدارک  پزشکی دانشجو به دبیرخانه دانشکده

 دانشکده

4 

 5 دبیرخانه ارسال مدارک پزشکی به کارشناس مرکز بهداشت دانشگاه 

کمیسیون پزشکی دانشگاه طرح درخواست در-1  

ارسال رای کمیسیون پزشکی دانشگاه در سامانه جامع  به کارشناس  -2

 دانشکده

کارشناس مرکز 

 بهداشت دانشگاه

6 

 در صورتی که حذف پزشکی مربوط به یک یا چند درس باشد)ترم کامل نباشد(:

تغییر وضعیت درس )دروس(در سامانه جامع به حذف پزشکی-1  

ارسال درخواست حذف پزشکی در سامانه و ارسال به اتوماسیون تایید و  -2

 رئیس اداره آموزش

کارشناس 

 دانشکده

1 

تایید درخواست و ارسال رای کمیسیون پزشکی جهت ثبت در پرونده 

 الکترونیکی دانشجو 

 2 رئیس آموزش
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 درصورتی که حذف پزشکی مربوط به ترم کامل باشد:

کمیسیون پزشکی به گروه جهت طرح درخواست ارسال ریزنمرات و رای -1

 حذف پزشکی در شورای گروه

  

 1 کارشناس

طرح درخواست در شورای آموزشی دانشکده-1  

طرح درخواست در کمیسیون موارد خاص دانشکده-2  

ارسال نامه اتوماسیونی و ارجاع درخواست حذف پزشکی به آموزش کل -3

 دانشگاه

 2 کارشناس

کمیسیون موارد خاص دانشگاهطرح درخواست در -1  

ارسال نامه اتوماسیونی و اعالم رای کمیسیون دانشگاه به دانشکده-2  

کارشناس آموزش 

کل دانشگاه 

 تهران

3 

 در صورت تایید حذف پزشکی در دانشگاه:

 تغییر وضعیت دروس ترم مورد نظر در سامانه جامع به حذف پزشکی

کارشناس 

 دانشکده

4 

حذف پزشکی در دانشگاه:در صورت عدم تایید   

 اطالع رسانی به دانشجو

کارشناس 

 دانشکده
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